Beste dames en heren,
Op verzoek van de bewoners van de Kalfjeslaan xxx t/m xxx stuur ik u dit bericht.
Met vriendelijke groeten,
secretaris stichting Behoud het Park
behoudhetpark@gmail.com
Een initiatief van verontruste bewoners en de volgende partner(s):
Natuurlijk Delfland

Aan de Gemeenteraad, schoolbestuursleden, burgemeester Bijleveldt, wethouder
Schrederhof en wethouder van der Woude,
Het betreft het bericht van de scholenschuif dat er een Megaschool dreigt te komen
op 1 plek in Tanthof, waar de natuur voor moet wijken wordt door de omwonenden
van de locaties Abtswoudse Park en de Kinderboerderij onacceptabel en niet nodig
geacht.
Stichting het Park en de kinderboerderij hadden een voorstel gedaan tijdens het
debat in het stadhuis voor de 2-2 optie, Volgens ons moet dit heel goed mogelijk zijn,
Is beter voor de kinderen. Een Megaschool is slecht voor de kleinsten en kwetsbare
kinderen, deze raken ondergesneeuwd. Bouw een nieuwe school op 1 van de
bestaande locaties, voeg tijdelijk de kinderen op 1 locatie samen met een te bouwen
noodlokaal erbij (als er dan zo weinig leerlingen zijn moet dit kunnen), en zo ook op
de andere kant. De ruimte op de bestaande locaties moet groot genoeg zijn voor dan
2 scholen in Oost en 2 in West.
De omwonenden t.o. de kinderboerderij raken hierdoor hun woongenot kwijt, de
kinderboerderij is wel de slechtste optie. Wij raken ons uitzicht kwijt en komen in een
wirwar van verkeer (wat gigantisch zou moeten veranderen, het is nu geen
doorgaand verkeer en heel smal) bovendien wordt het dan een drukke Abtswoude,
gevaarlijk voor kinderen. Onze straat is nu rustig en zou dan veranderen in herrie en
schreeuwende kinderen!

Dit kan en mag niet gebeuren!!
Alles zou hiervoor moeten wijken c.q worden afgebroken. Wie heeft dit verzonnen?
Bovendien wonen wij in een milieuwoning gebouwd door de Stichting Milieuwoningen
Leiden. Deze huizen zijn voorzien van zonnecollectoren voor warm water en nu ook
de meeste woningen met zonnecellen voor elektriciteit.
Er mag dan geen schaduw opvallen van bebouwing, anders werkt het niet. De
Stichting Milieuwoningen heeft dit toen bij de Gemeente verzekerd dat de ruimte dus
vrij blijft van bebouwing.
Het is onmogelijk om de kinderboerderij, zoals deze nu is, te verhuizen; de hoge
bomen en het water ter verkoeling voor mens en dier, de afwatering bij veel regen,
de vele vogels, ganzen, reiger(s) die hier hun thuis hebben gevonden, de originele
stal, de vrij nieuwe speeltoestellen in de waterspeeltuin, de vrijwilligers die hier heel
hard werken om alles in goede banen te leiden, de educatie die de kinderen hier
krijgen, etc. kun je nergens in Tanthof overbrengen.

De gemeente kijkt alleen naar wat hen het beste uitkomt, wij kunnen ons niet
voorstellen dat de scholen dit willen!
Het park zou wel de gemakkelijkste optie zijn, maar ook daar is dit zonde van de
natuur, omdat:
Het groene karakter van Tanthof wordt onherstelbaar beschadigd.
Aantasting groene lint Abtswoude.
Verdwijnen van mooie groene speelterreinen.
Verkeerschaos op omliggende wegen.
Waardevermindering van omliggende woningen.
Langere reistijd voor ouders en kinderen.
Er ontstaat een zeer grote (kindonvriendelijke) megaschool.

Dit speelt nu in Tanthof een grote rol; 17 november is er een
demonstratie gepland vanuit het park naar de boerderij; en zo nodig
zal er een protest blijven!

Zie hieronder de notitie van de scholen o.a. van Librijn.
UIT: Notitie Tanthof, juni 2019
Librijn wilde in de fase van de scenarioanalyse (anders dan eerder was
geconcludeerd,
conform eigen beleid, en IHP-afspraak) eigenlijk alleen de 2-2 optie en
geen school sluiten.
Als het niet anders kon dan wilde ze wel alleen in één deel van de wijk
zitten.

Een samenwerkingsschool is in vergelijking met een campus te
beschouwen als een nauwere vorm van samenwerking. Twee
samenwerkingsscholen komt in feite neer op
twee scholen van ca. 550 II..

CONCLUSIE: Blijft dus 2+2 optie is de beste keuze!

Onze vraag is nu: scholen, houden jullie toch vast aan de 2+2 optie ten behoeve
van de kinderen, de natuur met name van de kinderboerderij en het Abtswoudse
Park en vooral ook de bewoners t.o. de kinderboerderij en het park.
Leg dit voor bij de gemeente om dit scenario toch te onderzoeken en te kunnen
verwezenlijken. Dit is ook denken wij, de goedkoopste en beste oplossing, een
nieuwe school, zelfde locatie, zelfde reiswegen/tijden.

